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Introdução do Divórcio
no Brasil (1977)

O desembargador federal
Manoel Erhardt (corregedor
da 5ª Região) realizou,
semana passada, a correição
ordinária anual na Subseção
Judiciária de União dos
Palmares, onde funciona a 7ª
Vara da Justiça Federal em
Alagoas e um Juizado Espe-
cial Federal (JEF). Além de
União dos Palmares, a Subseção atende
aos municípios de Murici, Branquinha, São
José da Laje, Ibateguara, Colônia de
Leopoldina, Novo Lino, Joaquim Gomes
e, em breve,  Santana do Mundaú será
incluída na área de abrangência. O corre-

Manoel Erhardt realiza vistoria na
Subseção de União dos Palmares

gedor regional fez a vistoria
acompanhado dos juízes
federais Paulo Machado
Cordeiro (diretor do Foro da
Seção Judiciária de Alagoas)
e Frederico Wildson da Silva
Dantas (titular da 7ª Vara),
que destacou a importância
do JEF para a população do
interior e falou sobre

providências para agilizar a realização de
perícias médicas. Manoel Erhardt
enfatizou a necessidade de uma sede
própria e disse que a Prefeitura de União
dos Palmares já cedeu um terreno para a
construção da Subseção Judiciária.

Durante a III Semana de Conciliação
da Vara Privativa das Execuções
Fiscais e Processos de Natureza
Tributária (1º a 5 de junho), a 10ª Vara
Federal da Paraíba, em Campina
Grande (PB), realizou 111 audiências
que resultaram em 59 acordos. A
iniciativa dá continuidade ao Projeto
Conciliação Fiscal Nota Dez,
envolvendo profissionais inscritos nos
Conselhos Regionais de Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina,
Odontologia, Psicologia e Veterinária.
Nesse período, os juízes federais
Rudival Gama do Nascimento e Tércius
Gondim Maia atuaram no comando de
audiências, ocorridas nos turnos da
manhã e da tarde.

Semana de
Conciliação Fiscal
em Campina Grande

Presidente prestigia solenidade
na Faculdade de Direito
O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
participa hoje da solenidade de conces-
são do grau de Doutora em Direito à
professora Luciana Grassano de Gouvêa
Melo, diretora da Faculdade de Direito
do Recife (UFPE). Na ocasião, a
professora lançará o livro “Estado Social
e Tributação: Uma Nova Abordagem

Sobre o
Dever
de Infor-
mar e a
Responsabilidade por
Infração”, resultado da
tese de Doutorado. Presidida pelo reitor
Amaro Lins, a cerimônia ocorrerá às
11h, no hall da Faculdade de Direito.

Os universitários que estagiam no
TRF5 foram beneficiados, semana
passada, com um crédito extra relativo
à diferença no valor da bolsa mensal,
que em abril passou de R$ 622,50
para R$ 697,50.  Além de fixar o novo
valor do benefício, o Ato nº 182 (15 de
abril de 2009), assinado pelo
presidente Luiz Alberto Gurgel de
Faria, estabelece efeitos retroativos ao
dia 1º de fevereiro. Desse modo, quem
já estagiava nesta Corte em fevereiro e
março terá direito ao crédito da
diferença de R$ 75 por cada mês.
Informações com Myriam, ramal 9835.

TRF paga diferença da
bolsa de estágio para
fevereiro e março

Para facilitar a comunicação interna
no Tribunal, a Diretoria Geral

disponibilizou uma lista telefônica
completa na Intranet. O usuário po-

derá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-

gestão ou correção de dados deverá
ser feita à DG, através do ramal 9287.

Lista Telefônica

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Luiz
Alberto
Gurgel

Luciana
Grassano


